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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem wzmocnienia geokratą przestrzenną słabego podłoża pod 

nawierzchnią przy Przebudowie Istniejącego Szlaku Turystycznego i Budowie Drewnianego Szlaku 
Turystycznego przy ulicy Mokrej w Złotowie jako jednego ciągu komunikacyjnego. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 

Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 

odbiorem wzmocnienia słabego podłoża pod nawierzchnią dróg, za pomocą konstrukcji składającej się z geokraty, 

tj. elastycznej struktury przestrzennej wykonanej z geosyntetyku, a także z pospółki wypełniającej geokratę i 

warstwy separacyjno-filtracyjnej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Słabe podłoże (pod nawierzchnią) – warstwy gruntu, nie spełniające wymagań wynikających z warunków 

nośności lub przydatności do użytkowania podłoża. 

1.4.2. Wzmocnienie geokratą podłoża – wykorzystanie właściwości geosyntetyku w geokracie przestrzennej 

wypełnionej kruszywem, uwzględniających wytrzymałość i sztywność konstrukcji wzmacniającej do redukcji 

naprężeń pionowych i poprawienia właściwości mechanicznych gruntu podłoża. 

1.4.3. Geosyntetyk – materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych, 

jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością oraz 

wodoprzepuszczalnością. Geosyntetyki obejmują: geosiatki, geokraty, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, 

geokompozyty, geomembrany. 

1.4.4. Geokrata – elastyczna struktura przestrzenna, wykonana z taśm geosyntetyków, połączonych 

ultradźwiękowymi zgrzeinami punktowymi. 

1.4.5. Geowłóknina – materiał płaski, wytworzony metodami włókienniczymi z włókien syntetycznych, których 

spójność jest zapewniona przez igłowanie lub inne procesy łączenia (np. dodatki chemiczne, połączenie termiczne) i 

który maszynowo zostaje uformowany w postaci maty. 

1.4.6. Geotkanina – materiał tkany, ze splecionymi ze sobą ciągłymi włóknami polipropylenowymi we wzajemnie 

prostopadłych kierunkach (wątek i osnowa). Struktura geotkaniny sprawia, że materiał ten przyjmuje własności 

tworzących go włókien. Mimo, że włókna ułożone są prostopadle do siebie, dzięki ich spleceniu i wzajemnemu 

tarciu, materiał posiada znaczną wytrzymałość na rozciąganie w kierunku ukośnym. 

1.4.7. Rama montażowa – lekka przenośna rama, dostarczana przez producenta geokraty, służąca do montażu 

dostarczonych na budowę geokrat z wzajemnie przylegającymi do siebie taśmami i zapewniająca dokładne 

rozciągnięcie geokraty i nadanie jego komórkom nominalnych wymiarów. 

1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi. polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” [1] pkt 2.  



2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 

 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz z 

aprobatą techniczną IBDiM. 

2.2.2. Geokrata przestrzenna 

 Geokrata powinna być zbudowana z zespołu elastycznych taśm polimerowych (z polietylenu dużej gęstości 

HDPE) o cechach fizycznych, mechanicznych i geometrycznych określonych w aprobacie technicznej. 

 Taśmy geokraty powinny być połączone seriami ultradźwiękowych zgrzein punktowych, a ich płaszczyzny 

powinny być obustronnie teksturowane przez wytłoczenie. 

 Geokrata jest dostarczana w odcinkach (sekcjach) składających się np. z sześćdziesięciu taśm. 

Przygotowana do transportu i magazynowania sekcja stanowi zespół wzajemnie przylegających do siebie taśm. W 

pozycji rozłożonej (na budowie) sekcja przyjmuje postać faliście wygiętych taśm przypominających przestrzenną 
strukturę plastra miodu (patrz: zał. 3, rys. 1). 

 Do łączenia sąsiednich sekcji ze sobą należy stosować opaski samozaciskowe poliamidowe, certyfikowane. 

 Geokraty produkuje się w różnych typach i rodzajach (zał. 2), których wyboru dokonuje się w 

dokumentacji projektowej. 

 Teokratę należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach czystych, suchych, 

zaciemnionych i wentylowanych, chroniąc je przed zawilgoceniem, chemikaliami, tłuszczami, paliwami i 

możliwością uszkodzenia. Przechowywanie geokraty w warunkach bezpośredniego działania światła nie powinno 

trwać dłużej niż dwa miesiące. W przypadku dłuższego bezpośredniego działania światła należy przeprowadzić 
badania geokraty na wymagania podane w załączniku 2. 

2.2.3. Geowłóknina/Geotkanina 

 Do warstwy odcinającej można stosować geowłókninę (lub geotkaninę), która powinna spełniać 
następujące wymagania: 

a) powierzchnia ma być szorstka (teksturowana) lub karbowana (przeploty), 

b) grubość pod obciążeniem 2kPa: d ≥  0,35 mm, 

c) masa powierzchniowa: ≥ 60 g/m
2
, 

d) wytrzymałość na zerwanie: ≥ 10,0 kN/m, 

e) wydłużenie przy zerwaniu: ≥ 17%, 

f) odporność na przebicie statyczne: 1600 N, 

g) przepływ wody prostopadły do płaszczyzny: Kw ≥ 15 l/m
2
s, 

h) wskaźnik wodoprzepuszczalności prostopadły do płaszczyzny materiału pod obciążeniem 2 kPa: ≥ 19,00 

m/dobę, 
i) całkowita odporność na działanie wilgoci i temperaturę w przedziale: + 30÷40

o
C. 

Materiał musi posiadać aprobatę techniczną IBDiM lub certyfikat CE. 

Warunki składowania nie powinny wpływać na właściwości materiału. Podczas przechowywania należy 

chronić geowłókninę/geotkaninę przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak również przed długotrwałym (np. 

parotygodniowym) działaniem promieni słonecznych. Materiały należy przechowywać wyłącznie w rolkach 

opakowanych fabrycznie, ułożonych poziomo na wyrównanym podłożu. Opakowania nie należy zdejmować aż do 

momentu wbudowania. 

2.2.4. Kruszywo 

 Kruszywo na warstwę wypełniającą i separacyjno-filtracyjną powinno być zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej oraz powinno odpowiadać wymaganiom norm: 

1) PN-B-11111:1996 [7] dla żwiru, mieszanki kruszywa naturalnego, 

2) PN-B-11112:1996 [8] dla kruszywa łamanego, 

3) PN-B-11113:1996 [9] dla piasku. 

Kruszywo może składać się z kruszywa łamanego zwykłego (niesortu) 0÷63 mm lub z mieszanki kruszywa 

naturalnego 0÷63 mm, najkorzystniej z 50% dodatkiem ziaren przekruszonych. Powinno to być kruszywo niespoiste 

o ciągłej krzywej przesiewu, w którym zawartość frakcji ilastej nie może przekraczać 7%, a części organicznych 

2%, a maksymalna średnica ≤ 63 mm jest zależna od wysokości teokraty lub grubości warstwy separacyjno-

filtracyjnej. Może to więc być spełniający powyższe warunki tłuczeń, żwir, pospółka, piasek, ale także np. 

pokruszony żużel hutniczy. 

Składowanie kruszyw powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 



 

2.2.5. Kotwy stalowe 

 Do mocowania geowłókniny i geokraty stosuje się kotwy z odpadowej stali zbrojeniowej gładkiej lub 

żebrowanej. Wymiary i kształt kotew ustala dokumentacja projektowa. Zwykle kotwy wykonuje się z prętów 

średnicy 6 ÷ 8 mm, długości 250            ÷ 600 mm. 

2.2.6. Chudy beton 

 Chudy beton stosuje się do wypełniania skrajnych komórek rozłożonej geokraty. 

 Chudy beton powinien odpowiadać wymaganiom BN-70/8933-03 [10], o wytrzymałości na ściskanie Rm > 

7,5 MPa. 

2.2.7. Opaski zaciskowe do łączenia sąsiednich odcinków geokrat 

 Do łączenia, rozłożonych na budowie, sąsiednich odcinków (sekcji) geokrat stosuje się taśmy 

samozaciskowe (opaski zaciskowe). 

 Zaleca się stosowanie opasek zaciskowych z poliamidu 6,6 (certyfikat ISO 9002) z następującymi cechami: 

– odpornością na: UV, kwasy, oleje i rozpuszczalniki, 

– samogasnące, 

– o wytrzymałości termicznej od -40°C do +85°C, 

– o wytrzymałości mechanicznej na zrywanie do 1,14 kN. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

– sprzęt do wykonania koryta pod nawierzchnią, np. koparki, równiarki, spycharki itp., 

– układarki do układania geowłókniny o prostej konstrukcji, umożliwiające rozwijanie materiału ze szpuli, np. 

przez podwieszenie rolki do wysięgnika koparki, ciągnika, ładowarki itp., 

– równiarki lub układarki do rozkładania kruszywa, 

– walce statyczne, ew. walce ogumione, wibracyjne, 

– zagęszczarki płytowe, ubijaki ręczne i mechaniczne, małe walce wibracyjne, 

– przenośne ramy montażowe do rozciągania geokraty na budowie i nadania jej komórkom nominalnych 

wymiarów, 

– betoniarki do wykonania chudego betonu. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach 

producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.  

4.2. Transport materiałów  

 Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 Transport geosyntetyków (geokrat, geowłóknin) może się odbywać dowolnymi środkami transportu w 

opakowaniach fabrycznych. Należy chronić materiały przed zamoczeniem i kontaktami z paliwem, smarami i 

tłuszczami oraz przed ich fizycznym uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 



5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku 

wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych 

w załącznikach. 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1.  roboty przygotowawcze,  

2.  roboty odwodnieniowe, 

3.  wykonanie koryta pod nawierzchnią, 
4.  ułożenie warstwy separacyjno-filtracyjnej, 

5.  ułożenie geokraty wypełnionej kruszywem, 

6.  roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań Inżyniera: 

– ustalić lokalizację  robót, 

– przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia 

danych wysokościowych, 

– usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, darninę, kamienie > 15 cm itd., 

– ew. wykonać drogi dojazdowe i inne prace potrzebne dla udostępnienia terenu robót, 

– ew. dokonać kontrolnych badań gruntu podłoża, wg decyzji Inżyniera, w celu sprawdzenia czy nie różnią się od 

cech przyjętych do obliczeń projektowych.  

Zaleca się korzystanie z ustaleń ST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbędnym do wykonania robót 

przygotowawczych oraz z ustaleń ST D-02.00.00 [3] przy występowaniu robót ziemnych. 

5.4. Roboty odwodnieniowe 

 W przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowej lub na wniosek Wykonawcy zaakceptowany 

przez Inżyniera, należy wykonać niezbędne roboty odwodnieniowe, np.: 

– obniżenie zbyt wysokiego poziomu wody gruntowej, 

– wykonanie warstwy odsączającej, 

– wykonanie sączków podłużnych z ew. drenami, itp. (patrz przykład w zał. 3, rys. 4). 

5.5. Wykonanie koryta pod nawierzchnię 

 Koryto zaleca się wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstwy 

separacyjno-filtracyjnej, ułożeniem geokraty przestrzennej i leżących wyżej warstw nawierzchni. Wcześniejsze 

przystąpienie do wykonania koryta jest możliwe za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn lub w 

przypadku robót o małym zakresie. W pozostałych przypadkach koryto wykonuje się mechanicznie, np. przy użyciu 

równiarek, spycharek, koparek. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany 

zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład. 

 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża ze wszelkich zanieczyszczeń, należy sprawdzić czy istniejące rzędne 

umożliwią uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne koryta przed 

profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

 Profilowanie podłoża zaleca się wykonać równiarką. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 

ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Szerokość koryta (profilowanego podłoża) nie może się różnić od szerokości projektowanej więcej niż  
+10cm i -5 cm. Nierówności podłużne i poprzeczne, mierzone łatą 4-metrową, nie mogą przekraczać 20 mm. Spadki 

poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

 Wykonanie koryta powinno odpowiadać wymaganiom ST D-04.01.01 [4]. 

5.6. Ułożenie warstwy separacyjno-filtracyjnej 

 Warstwa separacyjno-filtracyjna składa się z geowłókniny stanowiącej warstwę separacyjną i warstwy 

filtracyjnej z kruszywa (zał. 3, rys. 3 i 4).  

 Geowłókninę, odpowiadającą wymaganiom pktu 2.2.3, zaleca się układać w korycie pod nawierzchnią na 

podstawie planu, określającego wymiary pasm, kierunek postępu robót, kolejności układania pasm, szerokości 

zakładów, sposób łączenia itp. 

 Folię, w którą są zapakowane rolki geowłókniny, zaleca się zdejmować bezpośrednio przed układaniem. W 

celu uzyskania mniejszej szerokości rolki można ją przeciąć piłą, tak aby po przycięciu możliwe było połączenie 

sąsiednich pasm z zakładem. 

 Geowłókninę można rozkładać bez fałd i wybrzuszeń ręcznie lub za pomocą układarki, umożliwiającej 

rozwijanie materiału ze szpuli podwieszonej np. do wysięgnika koparki. Pasma geowłókniny zaleca się układać 



 

poprzecznie do kierunku zasypywania kruszywem, a jeśli pokrywana powierzchnia jest węższa niż dwie szerokości 

pasma, to pasma można układać wzdłuż osi drogi, przy czym zakłady sąsiednich pasm powinny wynosić 0,2÷0,3 m. 

 Po ułożeniu, pasma niezwłocznie mocuje się do podłoża kotwami z odpadowej stali zbrojeniowej, 

odpowiadającej wymaganiom pktu 2.2.5. Zaleca się stosowanie kotew średnicy 6÷8 mm, wykształconych w kształt 

litery „L” o długości ≥ 250 mm. Kotwy powinny być rozmieszczone na krawędziach pasm i na zakładach w 

odstępach co około      2,0 m, a na płaszczyźnie materiału: 1 szt. kotwy na około 8 m
2
 powierzchni. 

 Niezwłocznie po ułożeniu pasm włókniny, należy ją przykryć (zasypać) kruszywem, odpowiadającym 

wymaganiom pktu 2.2.4 i zgodnym z ustaleniem dokumentacji projektowej.  

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna 

grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej          (≥ 15 cm). Do rozkładania kruszywa zaleca się 
stosować układarki lub równiarki, które powinny zapewnić osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych. Kruszywo należy zagęszczać walcami statycznymi, ogumionymi lub wibracyjnymi, a w 

miejscach trudno dostępnych – zagęszczarkami płytowymi, ubijakami mechanicznymi lub małymi walcami 

wibracyjnymi. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej 

wg Proctora. Wskaźnik zagęszczenia powinien być ≥ 1,0, a minimalny moduł odkształcenia 60 MPa. 

Szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

Nierówności podłużne i poprzeczne, pod łatą 4-metrową, nie mogą przekraczać 20 mm. Spadki poprzeczne powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 

5.7. Ułożenie geokraty wypełnionej kruszywem 

 Warstwa wzmacniająca podłoża składa się z geokraty  i kruszywa kamiennego, wypełniającego jej komórki 

(zał. 3, rys. 2, 3 i 4). 

 Geokrata powinna odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2.2.2, a kruszywo, jako materiał 

wypełniający geokratę, powinno odpowiadać wymaganiom pktu 2.2.4. 

 Geokratę układa się sekcjami (odcinkami) na zagęszczonej warstwie separacyjno-filtracyjnej przy pomocy 

przenośnych ram montażowych, zapewniających dokładne rozciągnięcie sekcji i nadanie komórkom geokraty 

nominalnych wymiarów. Skrajne komórki sekcji należy połączyć z sąsiednimi sekcjami za pomocą taśm (opasek) 

samozaciskowych, a ponadto przymocować do podłoża kotwami ze stali zbrojeniowej odpadowej średnicy 8 mm, w 

kształcie litery „U” o długości równej wysokości geokraty zwiększonej o 200 mm. 

 Liczba kotew i ich rozmieszczenie powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub 

Inżyniera. Podczas instalowania kotew nie wolno uszkadzać ścian komórek. 

 Pola skrajnych komórek geokrat zewnętrznych należy wypełnić na szerokość 0,3 m chudym betonem, 

odpowiadającym wymaganiom pktu 2.2.6. 

 Po zamontowaniu geokrat należy wypełnić jej komórki kruszywem z nadmiarem nie mniejszym od 5 cm 

dla geokraty o wysokości ≥ 15 cm oraz nie mniejszym niż 3,5 cm przy wysokości < 15 cm,  a następnie zagęścić 
lekkim sprzętem wibracyjnym lub lekkimi ubijakami, zapobiegając mechanicznemu uszkodzeniu geokraty. Przy 

wypełnianiu można stosować sprzęt mechaniczny jak spycharki, ładowarki itp. Wypełnianie należy wykonać 
metodą od czoła, przy czym niedopuszczalny jest ruch maszyn po niewypełnionych sekcjach. Materiału 

zasypowego nie wolno zrzucać na rozłożoną geokratę z wysokości większej od 1 m. W miarę zagęszczania 

wypełnienie geokraty kruszywem należy uzupełniać tak, aby geokrata była okryta warstwą grubości nie mniejszej 

niż 3 cm. Wskaźnik zagęszczenia kruszywa w warstwie powinien odpowiadać poziomowi wskaźnika nośności 

warstwy podbudowy wg ST D-04.04.00÷04.04.03 [5]. 

 Szerokość warstwy może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm. Nierówności 

podłużne i poprzeczne, pod łatą 4-metrową, nie mogą przekraczać 20 mm. Spadki poprzeczne powinny być zgodne 

z dokumentacją projektową z tolerancją  ± 0,5%. 

5.8. Odcinek próbny 

 Jeśli w ST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 

rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

– określenia grubości warstw materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy 

po zagęszczeniu, 

– doboru sprzętu i technologii zagęszczania warstw, 

– efektu ewentualnego ulepszenia kruszywa dodatkiem spoiw hydraulicznych. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 

wykonania robót właściwych. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 400 m
2
 dla każdego rodzaju robót. Odcinek 

próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 

Inżyniera. 



5.9. Zasady układania na wzmocnionym podłożu warstw nawierzchni 

 Po wykonaniu warstw wzmacniających słabe podłoże można przystąpić do ułożenia nad nimi 

przewidzianych w dokumentacji projektowej warstw nawierzchni, obejmujących np. warstwę mrozoochronną, 
podbudowę, warstwę ścieralną, w terminie określonym przez Inżyniera. 

5.10. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków 

terenowych, takie jak: 

− odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. parkanów, ogrodzeń, nawierzchni, chodników, krawężników 

itp., 

− niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew, 

− roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 

dostawców itp.), 

– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2, 

– sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

    Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Częstotliwość 

badań 
Wartości dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodność granic terenu 

robót z dokumentacją projektową 
1 raz 

Wg pktu 5  

i dokumentacji projektowej 

2 Roboty przygotowawcze Bieżąco Wg pktu 5 

3 Roboty odwodnieniowe Bieżąco Wg pktu 5  

4 Wykonanie koryta pod nawierzchnią Bieżąco Wg pktu 5   

5 Ułożenie warstwy separacyjno-

filtracyjnej 
Bieżąco Wg pktu 5 

6 Ułożenie geokraty wypełnionej 

kruszywem 
Bieżąco Wg pktu 5 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego wzmocnienia podłoża. 



 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
– roboty odwodnieniowe, 

– wykonanie koryta, 

– ułożenie warstwy separacyjno-filtracyjnej, 

– ułożenie geokraty wypełnionej kruszywem. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

[1] oraz niniejszej ST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 

9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
2
 wzmocnienia podłoża obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− przygotowanie podłoża, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− roboty odwodnieniowe, 

− wykonanie koryta pod nawierzchnią, 
− wykonanie warstwy separacyjno-filtracyjnej, 

− ułożenie geokraty wypełnionej kruszywem i inne roboty, według wymagań dokumentacji projektowej, ST i 

specyfikacji technicznej, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w  specyfikacji technicznej, 

− odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (ST) 

  1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

  2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 

  3. D-02.00.00 Roboty ziemne 

  4. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 

(Specyfikacja zawarta w zbiorze OST D-04.01.01÷04.03.01 

„Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie”) 

  5.  D-04.04.00÷04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

10.2. Normy 

  6. PN-88/B-06250 Beton zwykły 

  7. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 



  8. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 

  9. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 

10. BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu 

10.3. Inne dokumenty 

11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430) 

12. Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2007-03-1216. Geokrata TABOSS II 

13. Materiały informacyjne producenta geokraty: TABOSS Sp. z o.o., ul. Stęszewska 9, Krosinko, 62-050 Mosina, 

tel. +48 61 8192121; +48 61 8192118 

 
 
 
 

ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK 1 

ZASADY  WZMOCNIENIA  SŁABEGO  PODŁOŻA  NAWIERZCHNI  GEOSYNTETYKAMI,  WEDŁUG  
OBOWIĄZUJĄCYCH  PRZEPISÓW [11] 

 

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430), 

konstrukcje nawierzchni podatnych i półsztywnych powinny być wykonywane na podłożu niewysadzinowym grupy 

nośności           G1. Podłoże nawierzchni zaszeregowane do innej grupy nośności (G2, G3, G4) powinno być 
doprowadzone do grupy nośności G1 przez wzmocnienie słabego podłoża nawierzchni za pomocą:  
– wymiany warstwy gruntu podłoża nawierzchni na warstwę gruntu lub materiału niewysadzinowego, 

– ułożenia dodatkowych warstw podłoża nawierzchni (np. z gruntów stabilizowanych cementem, wapnem lub 

aktywnym popiołem lotnym). 

Rozporządzenie ustala grubość warstwy słabego gruntu (od 25 do 75 cm), która powinna podlegać 
wymianie w zależności od wskaźnika nośności CBR wymienianej warstwy. 

Grubość warstwy gruntu podlegającej wymianie można zmniejszyć, gdy pod gruntem podłoże zostanie 

wzmocnione geosyntetykiem. Zalecono wykonanie wzmocnienia podłoża nawierzchni geosyntetykiem, jeśli: 
– podlegająca wymianie warstwa gruntu ma grubość co najmniej 50 cm (dotyczy to podłoża o grupie nośności 

G3 i G4 i wskaźniku CBR 20% i 25%), 

– w podłożu występują nadmiernie nawilgocone rodzime grunty spoiste w stanie miękkoplastycznym i 

plastycznym. 

Wzmocnienie geosyntetykiem powinno być zaprojektowane indywidualnie z uwzględnieniem cech 

gruntów, właściwości technicznych geosyntetyków oraz charakterystyk podłoża. 

Cała, podlegająca wymianie, warstwa lub jej górna część o grubości nie mniejszej niż 25 cm powinna 

pełnić rolę warstwy odsączającej i spełniać warunek wodoprzepuszczalności. Warstwa ta powinna być ułożona na 

całej szerokości korony korpusu ziemnego, a w wypadku przekrojów ulicznych – między krawężnikami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK 2 

CHARAKTERYSTYKA  TECHNICZNA  GEOKRAT (wg [12]) 
 

2.1. Charakterystyka ogólna 

 Geokrata wykonana jest z zespołu taśm z polietylenu o dużej gęstości (HDPE), dwustronnie 

teksturowanych, połączonych seriami głębokich, ultradźwiękowych zgrzein punktowych, rozmieszczonych 

pasmowo, prostopadle do wzdłużnych osi taśm. 

 Produkowana wysokość geokraty, równa szerokości taśm, wynosi 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 

mm lub 300 mm; inna wysokość geokraty może być wykonana na zamówienie. W geokracie  standardowej pasma 

zgrzein są odległe od siebie o 340 mm. 

 Geokrata jest produkowana w odcinkach, zwanych sekcjami, składających się z sześćdziesięciu taśm. W 

pozycji złożonej (transportowo-magazynowej) sekcja stanowi zespół wzajemnie do siebie przylegających taśm. W 

pozycji rozłożonej (rozciągniętej) sekcja stanowi układ faliście wygiętych taśm, złączonych grzbietami, 

wyznaczających trójwymiarowe struktury komórkowe (zał. 3, rys. 1). 

 Geokrata jest wytwarzana w dwóch odmianach różniących się wielkością komórek: 

– małe komórki (sekcja po rozłożeniu ma wymiary 3,50 m x 6,60 m), 

– duże komórki (sekcja po rozłożeniu ma wymiary 2,60 m x 12,40 m), 

ponadto inne wymiary sekcji mogą być wykonane na zamówienie. 

Odmianę geokraty stanowi wyrób z taśm o szerokości co najmniej 75 mm z nacięciami lub perforowanych. 

Stosowanie geokraty nacinanej i perforowanej jest ograniczone tylko do konstrukcji, w których dopuszcza się 
zmniejszoną wytrzymałość taśmy na rozciąganie. 

Geokrata jest wykonana z materiału palnego. W temperaturze około 130°C materiał ulega uplastycznieniu, 

a w temperaturze około 360°C zapala się. 

2.2. Przeznaczenie geokraty 

 Głównym przeznaczeniem geokraty, związanym z niniejszą OST, jest wzmocnienie słabego podłoża pod 

nawierzchnią dróg. 

 Ponadto, geokratę o wysokości co najmniej 100 mm można stosować do wykonania: 

– nawierzchni parkingów dla samochodów osobowych i dostawczych (do 3,5 t) oraz pojazdów wywołujących 

nacisk jednostkowy na podłoże do 350 kPa, 

– dróg o nawierzchni gruntowej dla ruchu bardzo lekkiego (R1), 

– dróg tymczasowych o nawierzchni nieulepszonej dla ruchu bardzo lekkiego, lekkiego i średniego (R1, R2 i R3), 

– umocnienia podbudowy dróg w czasie prowadzenia robót budowlanych, 

– ulepszania słabych podłoży pod powierzchniami dróg samochodowych i kolejowych, dróg dojazdowych wg 

wymagań PN-S-02205:1998, 

– umocnienia przeciwerozyjnego powierzchni skarp kanałów, cieków i zbiorników wodnych, 

– umocnienia przeciwerozyjnego powierzchni skarp nasypów i wykopów oraz stożków nasypów przy 

przyczółkach mostowych. 

Geokrata o wysokości mniejszej od 100 mm może być użyta do umocnienia przeciwerozyjnego skarp 

kanałów, cieków i zbiorników wodnych tylko wtedy, gdy jej wypełnienie stanowi materiał nie ulegający 

wypłukiwaniu. 

Geokrata nacinana może być stosowana tylko do wykonania umocnień przeciwerozyjnych skarp; ich 

pochylenie nie może przekraczać 1:1,5. 

Do wzmocnień podłoża nawierzchni w wykopach należy w zasadzie stosować geokratę pełną (nie zaleca 

się geokraty nacinanej, a perforowaną można stosować w przypadkach uzasadnionych obliczeniami). 

2.3. Właściwości techniczno-użytkowe geokraty  

 Taśmy powinny mieć obie powierzchnie teksturowane. Grubość taśmy dwustronnie teksturowanej powinna 

być w granicach od 1,4 mm do 2,0 mm. Na powierzchni 1 cm
2
 powinno być co najmniej 15 wgłębień o głębokości 

nie mniejszej od          0,2 mm. Wymagania dotyczące materiału, z którego wykonane są taśmy geokraty , podano w 

tablicy 2.1. 

Tablica 2.1. Wymagania dotyczące materiału, z którego wykonane są taśmy geokraty  

Lp. Właściwości Jednostki Wymagania 
Metody badań 

według 

1 Gęstość g/cm
3
 od 0,935 do 0,965 aprobaty 

technicznej 2 Wytrzymałość na rozciąganie kN/m
2
 ≥ 21 000 



3 Odporność na korozję 
naprężeniową 

h ≥ 2 000 

 

 Szerokość i wytrzymałość taśmy oraz wytrzymałość połączeń na rozrywanie powinny spełniać wymagania 

wg tablicy 2.2. 

Tablica 2.2. Szerokość i wytrzymałość taśmy geokraty oraz wytrzymałość połączeń na rozrywanie 

Lp. Właściwości 
Jed- 

nostka 

Wysokość geokraty, mm Metody 

badania 
150 200 300 

1 Szerokość taśmy mm 150 200 300 przymiarem 

2 Wytrzymałość taśmy na 

rozciąganie 
kN ≥ 3,8 ≥5,0 ≥7,6 

wg 

aprobaty 

technicznej 

3 Wytrzymałość połączenia 

zgrzewanego na oddzieranie 

(badanie T) 

 

kN 

 

≥ 3,2 

 

≥ 4,2 

 

≥ 6,4 

4 Wytrzymałość połączenia 

zgrzewanego na ścinanie 
kN ≥ 3,4 ≥ 4,6 ≥ 6,9 

 

 Szerokość taśmy, mierzona przymiarem z dokładnością 1 mm, może różnić się o 3%, ale nie więcej jak 3 

mm. Tolerancja wymiarów sekcji wynosi 2%. Wymiary sekcji wykonywanych według zamówienia powinny 

odpowiadać wymaganiom i tolerancji określonym przez Zamawiającego. 

 Sekcja geokraty rozłożona na płaskiej, poziomej powierzchni powinna mieć kształt prostopadłościanu. 

Górna powierzchnia siatki powinna być płaska bez widocznych sfalowań. 
 Ze względów konstrukcyjnych, przy wzmacnianiu słabego podłoża nawierzchni w wykopach, zaleca się 
stosować geokraty o wysokości ≥ 150 mm. 

2.4. Pakowanie, przechowywanie i transport 

 Sekcje geokraty są transportowane, dostarczane i przechowywane w stanie złożonym. Każda sekcja 

powinna mieć etykietę zawierającą jej oznaczenie.  

 Geokrata może akumulować elektryczność statyczną podczas składowania; w takim przypadku niezbędne 

jest uziemienie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ZAŁĄCZNIK 3 

RYSUNKI 
 
 

 

 
 

Rys. 1. Geokrata w pozycji rozłożonej i złożonej 

a) Pozycja rozłożona (rozciągnięta) do zastosowania na budowie 

b) Pozycja złożona do transportu i składowania 

 

 

 
 

Rys. 2. Widok rozciągniętej na budowie geokraty z wypełnionymi komórkami kruszywem kamiennym 

 

 
 

Rys. 3. Konstrukcja wzmocnienia podłoża pod nawierzchnią drogową za pomocą geokraty przestrzennej 

(przykład) 

 

 



 

 
 

Rys. 4. Przekrój poprzeczny drogi ze wzmocnieniem podłoża geokratą i kruszywem kamiennym (przykład) 

 

 

 


